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Policja przeprowadza w stolicy . masowe aresz owania. ·
Komuniści usiłowali zorganizować
Z Warsza wy

donoszą. nam:
<l
Sledztwo prowadzone przez władze
policji politycznej w celu zlikwidowania
bOjówek terorytycz:nych, działających na
terenie Warszawy, prowadzone jest: W
dalszym ciągu z wielką energią..
Kwest ja identycznośCi bandytów komu.ni&Łycznych: K.niewskiego i Rutkowskiego, została definitywnie ustaloną, n.a
t'Omiasf. co do trzeciego członka szai,ki.
Turowi.cza. powstaje zagadka, czy za..
trzymany osobnik fakty<:mie jest tym, za.
kogo się podaje, wy~ane oowłem telegramy do Chełma i Lublina przyniosły
sensacyjną wiadomość, te osob.nik Dawkiem Oktawian Turowicz żyie w
Chełmie i nie ma
wspólnego ze schwy
tanym opryszkiem.
Jest przeto zupebo.i.e możliwem,. te
~toWany
War
() y Tu
row~cz podał.nazw; ·0 fałszywe, 7Jt1a1eziony zaś przy nim paszport na to nannsko opiewający, został Oktawianowi
TUIl"OWiczoW;: z Chełma skradziony.
Najblitsze godziny śledztwa kwestję

Wówczas 'policJa poraz drugi zaatamanifestant6W, ' rozpędżiła ich i
zatrzymala kilku opornych. Inicjator wie
<:u, pos. Skrzy:pa. przewidując niepowocUente wiecu, wcale się nie zjawił.
,Kowała

wczoraj wiece pod

gołym ,

W tym czasie część rozbitków z pier
wszego ataku policji udała się do ogródka (Ogrodowa. 12, Les2lDo 53), gdzie pr6
bowała 'Odbyć wiec pod golem niebem.
W chwili, gdy pierwszy z mówców mo-

la;} zabrać głos. zja~ się

i ł'wieoowników rozpęuziła.

mÓW 'Ponejb

Między zatrzymanymi :majdu.jesię nie
jaki Feliks Dym o wski, 4 iuż razy aresztow'a ny za udział w nielegalnyclt zebra.

niach.
W slCuteg areszbowanla podejrza.nyeh
zarząCtzono dalsze rewizje mieszkaniowe

w oelu poszuki warua nowych dowodów
ich działalności antypaństwowej.
Szczegóły śledztwa są

nieemo§cl

t'1'zym.ane

%

H

w tajemnicy.

Komisarz Kajdan zwolniony z tajemnicy urzędowej

me

Ze L'W'Owa. donoszą nam:
Dowiadujemy się, .te komisan; Kaj.
da11, 'W" związka z rozprawą Jaegera i
tow., wniósł prośbę do ministerstwa
spraw wewnętr2JIJych o zwolnienie go 1.
tajemnicy rządowej, gdy będzie umawał jako świadek na roz.prawie.
Ministerstwo załatwiło prośbę przy.
chylnie, zwalniając kom. Ka}da.na z wię
zów tajemnicy słurtbowe] •.
Z innej sbrony dowiadujemy się, ta
komisarz Kajdan jest niebezpiecm1e cho
ty na zapalenie opony hrrusznej - tak,
że me wiadomo, czy stan zdrowia ' pozwoli UlU na zjawienie się w sądzie.

łę wyjaŚnią.

W celu ujęcia da1sz~ członk:ow
bandy władze rol1toczyły nad wielu upatrzonymi O9Obnikami ścisłą ob$erwaeję, tak, że aresztowania ich nalety się
spodxiewać w najbliższej chwili..
Schwytano już 9 osób, nazwisk ich
jednak ze względu na toczące się śledz
tW'O, narazie nie ujawniamy.
Miał się odbyć wiec kOJlul!lfst6w. 'W
łpr'awie schwytanych optySzk6w.
Aresztowania ich dokonano w dniu
wczorajszym na ulicach Leszna i Zelaz
nej, gdzie o gooz. 10 rano miał się odbyć wiec posłów Prystupy, Tarasllkiewi
cza i p. Fiderkiewicza.
Odezwy, naklejone na murach przed!nieść, zapowiadające "zebrania spTawo
zdawcze" c reformie rolnej, na którem
mieli przemawiać wymienieni W1'Żej posłowie, z!IJSŁępca komisaTm rządu polecił
znis:z.czyć, spodziewając się, że przy 0mawianiu ustawy o ref.ormie rolnej bę
dzie .uprawiana agitacja komunistyczna,
z które; posłowie Prystupa i Taraszkie
wicz są znani.
Poseł Skrzypa chcia wyzyskać ten
\v1ec dla "poruszenia i wyiaŚ.1lienia" osŁa
tnich wypadków z Rutkowskirn, Kniew
~kim i Turowiczem.
Miał to więc być "polityozny komen
tarz" dQ napadu komunistów na b.ezbron
ną ludność Warszawy.
Policja wYsłała !la zapowiedziany
wiec silne oddziały _policji która zbierają '
cych się rozpędziła, areszt1,Jjąp 16 osób.
Rozproszeni pod teatrem "Powsz.ech
l1ym" wiecownicy skierowali się W ul.
Leszno, gdzie p<lwt6mie, prz"ji rogu ul.
Wroniej, zgromadzili się na jez-dni i Ulwo
rzyli pochód, sunąc ze śpiewem Między
aarodówki','.

niebem.

Zniesienie przymusu
.
wizowego
pomiędzy

Austrią

a tliemcam'
Wiedeń. 19 lipca.

Lekar~: Jest pan bardzo chory.~ Ze względu na· potom two
nie powinien się pan stanowczo :l:eni~... nie stoi panu natomiast
Rokowania austrjacko-niemłeckie vi
nic na przeszkodzie, by zosta~ olcem ••• miasta.••
sprawie tniesietiia przymusu ·wizowego.
między temi państwami dobiegaia, koń~
ca, W przyszłym miesiącu prawdopodo
bnie konwencja o zniesieniu przymusu
wizowego między Austria, a Niemcami
już . wejdzie w życie.~.S.

"Jeltem l~raW[,

Tak
.

~ata~trofy PO~ ~taro~ar~em".

w komisarjacie kolejowym
w Warszawie pewien osobnik.

oświadczył

Energiczne

w Ameryce.

Nowy Jork. 19 lipca.
Sc-letka misja hadlowa zakupiła w
policję,
Am r ···- ~ 243.G98 bel welny na ogólną
sumę 36 miljof1ów dolarów. Wełna ta
tajemnicę.
zostanie
przetransportowana dro~ą
T. N.
Ale jegomość nie usłuchał. Raz jesz- \vodna, dr: Rosji. .
cze kategorycznie powtórzył straszne
samo()skarżenie, a na dowód,
że jest
przy zdrowych znlysłach zaczął opowia- rag 'ud pociąg przepełniony samymi nielll
cami postanowiłem dokonać zamachu.
dać:
Wiem jak robić wielkie . katastrofy,
- Zgłaszam się do policji, bo mnie
bom służył ongiś w \vojsku Denikina "
sumienie zamęcza.
- Tylu ludzi zgubiłem, .. T o wszyst- babIjonie koleiowym.
Dziwny gość w komisariacie ' op-owia.
ko p.rzez zemstę.
W tern ~iejscu opowiadania niezna- dal długo. chaołycżnie ' i niby z sensem
jomy rozpłabł się rzewnie. Gdy go u- a właśc:wic oez senslt. Nazywa się Antoni Kotwicki, pochodzi pono i Torunia.
spokojono ciągnął dalej:
Kategorycznie żądał, aby go areszto'
- Byłem w niewoli nięmiec;ki~i, Nacierpiałem s:ę od tych ło:trńw tyle. że wano.
.
Ods.ta wiono go do p·olicji polityczne'
n'.l. ca te życie poprzysi:',.e1em zemstę ·
Gdym się dowiedział, że idzie przez Sta- która prowadzi dochodzeni&.

śledztwo, prowadzone
światło na

Z W arszawy donosza,
•
nam:
Wczoraj około godz. 3 popoł. do koml.sarjatu kolejowego na dworcu Głów
nym zgłosił się jegomość lat około 35,
dobrze ubrany W szary garnitur, z paltem na ręku i staną wszy przed dyżur
nym przodownikiem oświadczył ni mniej
ci więcej:
~ Jestem sprawcą katastrofy kole-jowej pod Starogardem.
Prwdownika jakby prąd elektryczny
przeszedł. Zerwał się z: krzesła, skoczył
ku nreznajomemu L. opanował się szybko:
- Niech pan głowy nie zawraca!
Pl'Oszę się zabierać ...

Zakupy sowieckie

przez

rzuci
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Lir spada ....
Fala inflacji toczy się poprzez Włochy,
burząc
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obywat~le

niwecząc

tycie gospodarcze kraju.

=-

Daytonu robią doskonałe interesy
na małpim procesie.
.

-u--

Bohater procesu John T. Scopes.-Ooryl i Olorja Swanson.-lO.OOO osób w sali
sądowej.-Szalony rozwój małego miasteczka.

•

Bohaterem .,małpiego procesu" jest
John T. Scopes. Posiada on 24 lat i
głównem jego zajęciem jest sprzedaż
aut, Fordów etc.
Ale pan John zimą nie zajmuje się
autami, tylko biologją, którą wykłada
w tak zwanej "wyższej szkole przyrodniczej" w Daytonie (stan Teennesi).
Pan John Scopes niema zbyt wielu
słuchaczów. Puhliczność daytońska, kt6ra może na wykłady do .,wyiszej szkoły" przychodzić bez iadnej legitymacji
i opłat nie interesuje się ani Darwinem i
p. Ccopes. Ona wie tyle o Darwinie, C(
przeciętny łodzianin o chińskim języku.

ręka"

Mussoliniego

może powstrzymać
płynącej wartkim prądem

nie

inflacji.

Wyssana z krwi pobojowisk, z oymów pogorzelisk Wielkiej wojny, czarna
...~owa chmura nie przestaje krążyć na
firmamencie Europy_
A ilekroć zawiśnie nad jak4 mś I:raJem, gęstym, ponurym cieniem zasnuwać
zaczyna odnawiające się już do nov.;ej
pracy komórki życia, ciężką. funtową i
'dolarową maczugą wali w rozluźnione
Pan Scopes wykłada o teorji ewolujeszcze sploty warunków gospodarczych cji, o tern, że człowIek pocłu~dzi od i~tot
kraju, wśród niczem często nieusprawie- żyjących mniej doskonałych, które droClliwionej paniki, upada wreszcie papiero gą ewolucji przysparzały światu coraz
WYDl gradem banknotów inflacyJnycb... doskonalsze potomstwo.
Obywatele Daytonu usłyszeli w JedGroźniej jeszcze niż Francja, rozkla
nym
z wykładów p. Scopes zda.1Ie. It nie
80wy ten proces powojennego kryzysu
które
rodzaje małp np. goryle organiczfinansowego odczuły Włochy. Mussolini,
który twardą ręką trybuna - sarnozwań nie są najbardziej podobne do człowie
ca sięgnął po nieo~raniczoną ni 'mil; ka, ergo człowiek. ów homo sapiens onwładzę, zbyt wielkie mIał przed sobą giś, stojąc na niższym szczeblu rozwoju
zadanie w uspokojeniu i przeorganizo- był niewątpliwie jeszcze bardziej zbliżo
waniu na swoją modłę kraiu. by mógł ny do... goryla.
Te twierdzenia p. Scopes'a oburnh'
absolutnie opanować równlet tycłe fium!
l'
żywego społeczeństwo stanu Telll'es'
sowe i gospodarcze państwa.
MI pracy tej znalazł on wyblfJ1ego PO Panie oburzyły się najgoręcej.
) akże to jakiś tam pan Scopes, czy
!nocnika w osobie posła De Stefani, któ
jakiś
tam pan Darwin mogą na jedną
ry wziął na siebie trudny obowiązek ubod
a}
sekundę twierdzić. że piękne obyporządkowania nadszarpniętego mocno
watelki
Daytonu pochodzą od ~orylów,
skarbu państwa ł zorganizowania gosPO
Nie!
To
bezczelność! Czyliż goryl uży
aat-czego życia Włoch.
wa kiedyś różu do policzków, pomadki
.Znakomity teoretyk. zapalony Koope
do ust, czy się pudruje, lub onduluje swe
ratysta, De Stefani, mianowany mini- włosy.
strem skarbu w gabinecie Mussolini'eg('
Goryl! Niechaj słanie z uroczą Otoną
zabrał się do pracy pokrył cale Włochy
Swanson, kinodlvą (poChodzącą właś
gęstą siecią rozmaitych kooperatyw,
nie z Davłonul pr7.ed lu~trem ł niech po.
przeorganizował długi szereg środowi sI<
równa siebie z p. Swanson I niechaj w
wielkiego przemyslu włoskiego, walq;ył
twarz roześmieJe słe domorosłym wyz powolnym ale systematycznym spad- wod"m h",o",,,~ " .... ~ n""'1\·łna.
kiem lira, bronił się wszelklemł siłami
Sęi:łziowie z Dayton proponowali naprzed gro:tnym odmętem inUacii.
wet· ab ysam Karol Darwin w charakteNie zdołał jc<lnak odwrócić od Włoch rze świadka przybył na proces. Dowiegrożącego jej oddawna nieszczęścia i dzieli się tylko. że ten jegomość już (zda
jeszcze w ostatnim tygodniu Ur uległ tak je się!) nie żyje.
znacmym wstrząśnJe1llom, te tylko dz'
Stan Teeonesi nie jest najkulturalniejki energicznej interwencji rządu udał szym stanem Stanów Zjednoczonych.się uniknąć katutrofalnych worost n ..
Europejczycy, którzy przywykli wistępsłw.
dzieć w TP!111hlice nf.łnocno-amervkań-

NiewątpliwIe w zwfązIro z tymi wy
padkami De Stefani, jak równie! minister gospodarki państwowej, Nava zło
żyli swe dymisje, a zarazem nazajutrz
ukazał się dekret królewski, mianują~y
ministrem skarbu hr. Volpi, ministrem
zaś gospodarki państwowej Dosła Bellm.

skiej cud postępu nie orjentują się w tern. lamentu prowincjonalnego stanu T ~en,
iż to warstwa kultury amerykańskiej nesi pod wpływem i za namową Brjana
wniósł do sejmu daytońskiego proje.<:t
jest dość ciemną, powierzchowną.
prawa,
przewidujący więzienie dlCi tych,
Stan Teęnnesi jest głuchą prowincja
"którzy
w szkołach będą głosić teor~ę,
amerykańską. Kwitnie tutaj. rolnictwo,
ale przemysł nie rozpanoszył się na
teennesowskiej ziemi.
W Daytonie nawet nie znaleziono
rmachu, w któryrh możnaby było pomieścić kilka tysiecv osóh. specjalnie
ryrzybyłych na "małpi proces".
Ale pomysłowi amerykanie napręd
'. . 'ybudowali wielką szopę na bois~.
''''''frywem t tam polecili obradować !::'
. "'1.
Ta wielka szopa Jednak jeszcze nie
jest ukończona i kilka pierwszych posiedzeń sądowych odbyto się jeszcze w
niewielkiej sali sądowej.
Ale w tv ch drhc'! sad przenosi sic'
<10 salł, która pomieści 10.000 ciekawych
Obywatele miasta Dayton nie rozu..,.,ieją istoty procesu małpio-darwinow
skiego, ale ..a to wiedzą oni doskonal P.
.., to jest dobry interes. A dlatego tei
. t niesznłe budują wielkie baraki dl
"'~ezdnych, bowtl'M 'tV Da rtonie d{"

.

",'

. _ -; :::"'('ciw;''''

ihltinemu

pochodzeniu człowieka i szerzyć naukę
darwinistów, iż człowiek pochodzi Otl
małp".

Analogiczne prawo przyjął równie~
stan Oklahama: w Teksasie i florydzie
był on również przyjęty olbrzymią więk
szością.

Pan Scopes otrzymał w procesie niolbrzymie poparcie. Liga swobód obywatebkich w Nowym Torku wy
delegowała do procesu w charah terze
obrońców p. Scopesa naiznakom1ts.tycb
obr miców am""rs- kań~kich.
l1icj~zym

Bernard Shaw w h:dyńskim .,"fhe
New Leader" pi~1.c. ?e cały l .. ,;yk Brjana l jego zwoleplliki'iw, cara kIJ kan.panja przeciwko jar~';r:,tom poc.hodzi
stąd, że po pierwsze Bdłl~ i hrjani{ci nie
czytali uscęPll w oih!ji o fJOCllOdzeniu
~ztowiek'\. a po ;jru!;'e, 11~: pnjmuja, oni.
że ludzkość zawsze sil;' doskonali, że np.
syn
lub wnuk Brjar.d'a Jęc11.ie niezawodn"~~"'''' lo.-. h·n,,, ;"r1pn Y,ołel.
nie mądrzejslvm : dosl\onalszym od swe
Do Dayfonu zjechał już teatr wę
go ojca I dzi.1dka.
drowny, trzy kabarety i 6 wędrownych
A czyż tę ewolucyjr, l przemianę. to
kinematografów. Jeszcze kilka tygodni
wieczne doskonalenie się lud7kości, bolemu o tym mieście nikt absolutnie nic
daj w odrobinie zwalcza biblja ?
wiedział· a obecnie któż w Ameryce. ba!
w Europie nie ma na ustach DayiOl!'I,
tego małpiego grodu.
Klejnoty ks. Jusupowa.
Rada mIejska w Daytonie - jak mówi plotka amerykańska - naumyślnie
w skonfisk. pałacu, należącym d~
uprosiła dyskretnie sąd, aby małpi pro- księcia Jusupoffa zabójcy Rasputina, w
ces przewlekać bodaj w nieskl"(iczoność. Leningradzie odnaleziony został skarb
wartości 5 milionów rubli.
Jakoż istotnie sprawa Scopes'a zaSkarb ten znaidował się w ścianie je
l rząta codzień ieno w ciągu czterech ~l)
dnego z ~okoi pałacowych który ostatdzin uwagę sądu. PosIedzel'ia sądowe nio odŚWIeżano Składa się on z drogotrwają tylko cztery godziny. A do mia cennych brylantów
rubinów, naszyjni~
sta przyjeżdża coraz więcel adwof,atów, ków z pereł i szafirów talerzy złotych i
świadków, ekspertów, dziennikarzy, ki- zrebrnych oraz puharów złotych, wysadzanych dro~iemi kamieniami.
no-operatorów i ciekawycb.
Bolszewicy przypuszczają. iż te praW
Daytończycy robią bajeczne interedziwie wspaniałe .kleinoty schowane tam
sy. Handel w mieście kipi potężnem tęt zostały przez starego księcia Jusupoffa
nem. Kupcy robią kokosy.
przed ucieczką jego z Rosii. Istnieie więc.
Skąd pojawiło się w stanie Teennesi błoga nadzieja. że i w innych pałacach
arystokratycznych emigrantó\v odnaidą
prawo ścigania "darwinistów"?
się ieszcze bo~ate pozostałości.
Oto dopiero 3 miesiące temu, w księcia Jusupoffa po ucieczce całeiPałac
rokwIetniu r. b. półanalfabeta, handlarz pa dziny został skonfiskowany na ml)leum
pierosów Bootler, deputowanv do prtr- woiskowe.
p
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Pierwszy z
Jest senatorem
Wielkim finansistą i przemysłowcem, ::l
ostatnio piastował wysoki i odpowiedzi:l'
ny urząd gubernatora Tńpolitanjj, \\'
przeciwstawieniu więc do De StefanieRt1
jest praktykiem, znającym wybornie ryJ.
ki giełdy.
Poseł Ben.uzzl Jest profesorem polltechniki medjo!al'lskej, choć właściwie
'dzielił swe zamiłowania przeważnie mk
dzy politykę i pracę w wielkim przemyśle.

Nie trzeba dodawać, iż obaj są faszystami, choć nie należą do odłamu wojuiącego.

Czy dwum tym nowym pomocnikĄ<.:l
Mussolini'ego uda się opanować sytuacje
zapobiec dalszej inflaCji i ustabilizować
lira - czas to pokaże i to niedalcld
dne bowiem położenie wymaga szybIdch, a zdecydowanych kroków.

l'Iowowybudowany most nad "ilem, p>rzez Ict6ry
przebiega IinJa kolejowa~

I

LUfan Harvey, znana:re swe' I'-r~'!J~1 i wdzlęM
kU gWiazda nlmowa.
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Wielki podwóiny program!
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w roli głównej
gwiazda filmowa

~I

oraz G-aktowe

-

ant

dramat wsp6ł
«:zesnych Włoch
w G-ci u wielkich
aktach.
II
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nieśmiertelne arcydzieło

7274

Go ola

"
lawrotna kariera JUIJna" [eamkielo.

PO MECZU

NOVVOBOOACCYW TfATRZE

•

Kazimierz Marjan Skirmunt, przyjaciel
wielu ministrów, generałów i posłów
został

aresztowany wczoraj przez warszawski

urząd

śledczy.

Z Warszavroy donoszą nam:
Warszawski urząd śledczy areszto~
wał niejakiego Kazimierza Mariana Skir
munta, pod zarzutem dokonania kilku
niewyszukanych oszustw. VI Ostrowiu
pa Pomorz;u.
Jegomościa tego sprowadzono ao 10
komisarJ·atu, gdzie dwukrotnie zemdlał,
I d czono, ż e wysz ty na j aw
g dy mu ośwa

_ Jak ci się podobałą "Zbólcy SzyI...
- Panie, panie, laki był wYl1ik?Trzy do zera_
tera.? •••
. _ Bardzo ładna sztuka... Chciałabym
- Na korzyść?_
tobaczyć autora... Czy jest w teatrze?..
- Kasy.
jego sprawki.
~~~~~~~~H!!!!!.!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!II!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
.W powodzi codziennych notakl( o oszustwach i kradzieżach, ten wypadek
mógłby ujść uwadze' Warszawy. ~!'ko
daby była, bo ów Kazimierz Mar.lan Skir
munt, to postać istotnie niezwykta.
Dziś sianie przed trybunałem drugi oskarżony,
Oto historja jego nieprawdopodobnej
inż. Kornhaber.
karjery,
Nazywa się naprawdę KwaśrJaK. 'J est
Obrona wnosi o wytoczenie śledztwa s~dzlemu Rudce i d-rowl
synem
urzędnika b. namiestnictwa GaliP,otrowskiemu.
cji. Obecnie ma lat 37.
Dr. Pieracld przyłącza się do wnioZe Lwowa donoszą nam:
Byt kiedyś kapralem w wojsku au;ku dr. Greka i zaznacza w odpowiedzi
Na wstępie rozprawy ośwIadczy! 'rokuratorowi. że prokurator przed strjackfem. Nagle ,.zrobił się" rotmi(')sk, Mykityn, że czuje się. chory - pro- wcześnie wyjawia wytyczne swego o- strzem i nazwał się Skirmuntem.
si więc o przerwanie rozprawy lub o skarżenia, gdyż oskarżonemu. chociaż
Czas jakiś bawił w Wiedniu.
zwolnienie go od wyjaśnień przy odczy- by nawet kręcił - to mu na własną oTam
glosU, że jest krewnym cesarza
tywaniu zeznań.
bronę kręcić wolno.
Franciszka
Józefa. Bylo to o tyle praw, Trybunat po naradzie uchwalił pod':lać Mykityna oględzinom lekarza sądoPo podobnem przemówieniu obroń- dą, że utrzymywał bliskie stosunki z jedwe~o.
cy Mykityna, dr. Gfuszkiewicza, trybu- ną z kochanek arcykSięcia Karola, póź
Dr. Dawidowicz zbadał oskarżonego nal udał się na naradę, poczem ogtosił
i stwierdzil, że osk. jest marnie odiy- uchwalę, odmawiającą wnioskowi obro- niejszego ostatniego cesarza Austrji.
"Rotmistrz" Skirmunt nawiązał w
wiony i niedokrwisty, ale specjalnych !ty, jako nieuzasadnionemu, tem bardziej,
wad organicznych nie posIada.
że przesłuchanie oskarżonego jest na u- krótkim czasie bardzo szerokie stosunki
kończeniu.
z najwyższą arystokracją i światem dySerce jest zupełnie prawidłowe. p
Stan. nerwów przedstawia pewne pedrzystąpiono do dalszego odczyty- plomatycznym Wiednia.
wania zeznań.
nIecenie .okazujące się w lekkiej dermaW czasie wojny polsko-bolszewickiej
grafjj t. zn. w Występowaniu różowych
PrzewodnicząCY: Panie Mykityn, czy
Skirmunt-Kwaśniak stat się nagle praWa
plam na skórze po posunięciu po niej 0- będzie pan odpowiadał? Bo może pan
ręką gen. Bałachowicza i tam ubrał szlistrem narzędziem, - ponadto w drżeniu odmówić zeznań.
fy generalskie.
rąk. Pozatem 'system nerwowy nie przed
Osk.: Będę odpowiadał.
Jest to rozkwit jego Karjery. NajwyI\tawia większych zmian.
I rzeczywiście Mykityn, otrząsnąwWobec tego stanu - brzmi dalej 0- szy się z przygnębienia odpowiada zwięź bitniejsze osobistości wojskowe, najporzeczenie - oskar~ony może brać czyn- Je i jasno. •
ważniej w świecie traktowały "generany udział w r:ozprawie ,- . ,ze względu
Po odczytaniU szeregu pytań i odjednak. na stąn ogólily oskarżonego - powiedzi ukończono' odczytywanie ze- ła" Skirmunta.
. należy dawać . mu częsty' odpoczynek ~ znall i pr~ystąpiono do przedstawienia Ówczesny szef sztabu armji polskiej gen.
ale na' d1uższy czas przerywać rozpra'" oskarżonemu jego własnej koresponden- Rozwadowskf ' konferował z nim na serjo
wy nie trzeba. .
. .
cj! oraz listów, o uatorstwo których jest Skirmunt jeździł kolejami w salonie, miał
Dr. Grąkmimo to iąda przerwania podejriany.
luksusowe auto, w gabinetach kilku mitozprawy- - ,.chodzi bowiem o to W oniu dzisiejszym po zakończeniu nistrów przyjmowany był jak dygnitarz.
mówi dr. Grek -:- 'byśmy tp~eli gw~ran- przesluchiwania oskarżonego nasŁapiil
Minęła jednak wojna, iikończyły sI~
cję, że odpowiedzi oskarżonego bę~ą pytania prokuratora i obrony - tak. 7.e
~. prawne i jasne". IJ\-. Grek , uzasadma dziś niewątpliwie stanie przed 'tnbuna- zaszczyty.
Skirmunt zacza..t robIć interesy. 'Je~
swói wniosek tern, że nawet najsilniej- tern ·drugl oskarżony, inż. Ignacy Kornszv 'człowiek-atleta - po natężeniu my- haber.
den z ministrów dat mu pozwolenie na
ślOwem. bez przerwy .od godziny 9 do 3
Krążą pogłoski. że obrona zam;crr.a wywóz z poznańskiego na kresy coś om-zez osiem dni mógłby się załamać. , wysIać do sądu najwyższego w WarA przeciei wysiłek oskarżonego jest 'szawie ,nowy memorjał, motywowan\T koło miljona litrów spirytusu.
WydaWało. się to nonsensownym iniaktvcznie wielki.
nastę~uJ~co:"
,
.
l'He chodzi'tu bowiem oprzypómnieJ~zeh daliO :vtarę gołosfowl1Yll: t':"ler teresem i nic nie szl\Odziło owemu mini. . l .' ·al· os' p Ol'edyn' czego.
oder
dzemom
w śledztwl~.'I t13.
rl'~ SO)lf · 1· (leg' t'
I' oskarzonego
d'
, strowi wydać takie pozwolenie.
wartego faktu, ale 'o szereg zeznań. naj- ej ty 1(0 ~~ stawie . wyto.czo~~ proc.e5
ZAWROTNA ' KARIERA.
drnbniejsżych ~tów i szczegółów, które JaegerowJ! tow.. ~mno SIę. uWlerzyć.•on <;l a 70 '
mt{si wykorzystać w s\Vojej be~nym tWler~z~m.lOm MykItyna. ~awlcNikt nie dałby Wiary, że ten bezsen-b
' \: r ': ~y
. .
. . rającym -tak cH;~zkH~ zarzutv przecIw 0>.
o romeo
d .
R d
I d . P' t . ki
'
? rokurator sprzeciwia się wniOSKowi ztemu •u ce
r~ws emu ~," .' sowny papierek długo lmrmif Skirrnunta,
. t '; o rc1 l· 'z'<>-· ddy' b·" ·c110d7·1··0 t'u o ,,,,... w rÓwneJ mierze do nich SIę zastQ:::owa.;, aż 'wreszcie dat mu majątek. .
ł . \ 'V ,'-' .z, '"''
y
i.
,
\V'd"
. ' ,
O~o ,.Imzyt1 franciszka J6zefa'" c-ho~i1al1ie się oskarźDnego W kierunku ,fak- . ,
l ac z t:gn. ze obron~ przeclez (1;' tów, które ml1 si ~obie przy pomnieć. moż Zy· do ohalpnJ~ aktu I)s,k a :ze~la .. obecnE': dził ?: owym papierem po mieście i albo
naby to' wziąć pod 'u"'ag-ę - ale oskar .. go trvbll11:lłll I WWOWI"1l1'l "l er17:tw<l .
nabierał bogatych ludzi na 'v:r:v,sze su7.0ny wysila sil" Il<"d \vvr.1~ ,t. h ll i("11 1'7 "
Dó\v i"ol1iemv się również. ze sędzia
czy. które nie istrtialy t tylko dlat~,~ · śledczy dr. Rudlm zOl>tat od\volanv z ur · my, albo poprostu od bicc1ni c,i '-:7.ych wyaby szły po myśli .lego ohrony.
lODU w celi! konlrontacji 7. oskarz0l1ym 1. łudzał drobniejs7 e kwoty,
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- Widzi pan, mam w garsci tak\
świetny interes.
minIster podpisaL.
Ale jestem w kłopotach. Pożycz pan ty.
le, a tyle.
'
Zaznaezy6 trzeba, pożyczał co si~
dalo, nie gardząc nawet groszami,
Wreszcie zgłosił się do Jednego z t~
warzystw kresowych i zdołał sprzedać
pozwolenie za olbrzymią sumę •
Okazało się, że wYWóz spiryfus!t by\
interesem.
Sk1rmunt grasował rÓWTJlez w O(IaIl..
sku. Tam zakładał wielkie towarzystwo
importu bawełny amerykańskIeJ, przyczem jedną z wielu swych kochanek
przedstawiI jako córk~ brazylilskIego
"króla bawełny",

sam

ze

~t't_.-:_·:
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Artystki baletu opery
warszawskiej i popularny piosenkarz
Marek Windheim
od

dziś występują

na scenie "Casina" •

DyrekCja "Casina" nie szczędząc k~
szt6w i przychylając się do pro~by publiczności, sprowadziła z .W arszawy
dwie najbardziej utalen.C\wane artysiki
baietu opery warszawskiej p. Wier<:
Pietrakewicz i Milę Szczerbińską oraz
popularnego piosenkarza i ':Iumorystę
Marka Windbeima, który w dniu dzisiejszym wystąpi na deskach scenicznych "Casina" w swym najnowszym re;>ertuarze.
Prócz więc 8~aktl)wego obrazu z(-słynną polską gwla7.dą filnJow~ p. Hele·
ną Makowską, ujrzymy dziś w ..Casil1ie'
popisy choreograficzne naj przedniejszych gwiazd baletu wdrszawskiego i usłyszymy perty humoru w świetnem
wykonaniU p. Marka Windheima.
Orkiestra symfoniczna pod dyr. L.
Kantora przygotowała specjalny prGgram muzy~lfly.

Radio na aeroplanach.

Obecnie na wszystkich większych a..
eropJanach pasażerskich wprowadzono
radio. Między innemi także radio wpro
wadzono na olbrzymim aparacie Junkers, kursującym pomiędzy Londynem i
Kopenhag-ą. Dzięki posiadaniU radia lotnik może każdej chwili zapytać się
.,ziemskich" radiostacji o· stanie pogody
na linji, którą ma pr;;~ebyć , Na wypadek
ztej pogody pilotowi .. ziemskie" radjostacje mogą wskClZac strefy, w których
osnuje pogoda, Radio jest również do
dvspozycjl pasażerów, którzy każdeJ
chwili mogą depeszować gdzie i do kogo sobie 2vcza.

~su~.~~
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którego nie
Łódź

mogą '

w porze letniej jest

,wieżego powietrza,

ną

dać łódzkie

im

istną gehenną

dla tych, którzy nie
na wyjazd.

taClnym mote mIeście w Polsce czas z pewnością przekona się, że to
nie odczuwa się letnią porą tak dotkli- czego szukał, tam znaleźć nie może.
Rezygnując więc z ,oOgródków", powie braku ŚWieżego powietrza, jak W
stanawia
udać się do jakiegoś parku.
Łodzi!
Najbliższy,
znajdujący się bardzo blir
Gdy łoClzianin zmęczony calo'1zien ,ą
sko
od
centrum
miasta - jest park SieCl
praca, w swym zadymionyuJ grodzie,
pragnie wieczorem gdziekolwiek ode- kiewicza.
Ale ... spójrzmy, jak tam wygląda w
tchnąć świeższym powietrzem, wówczas poczynają się piętrzyć przed nim godzinach wieczornych...
Po wszystkich alejach wałęsa się
trudllości w taki zastraszający sposób,
~,mlodzież",
zachowując się w taki spoiż zmuszony jest przeważnie z zanJaru
sób,
iż
wywołuje
swem postępowaniem
swego zrezygnować.
conajmniej
oburzenie!
Znajdujące się bowiem wŚróamie
Głośne śmiechy i okrzyki są na poŚciu ogródki, imitujące bardzo Ucho "narządku
dziennym. Młodzi et, przechaturę", nie mogą wystarczyć, nie mogą
mogą zadowolnić człowieka, pragnącego dzająca się przeważnie większemi grurze~zywiście zdroweg()t nie nasiąlwięte pami, wypowiada głośno niedelikatne
go miazmatami kurzu i (łymu powiet· '7.a. przeważnie uwagi o wszystkich osobach, przyczem nie mają żadnego szaMało bowiem różnią się one od zu··
fttdących się w poblitn ruchliwych ulic, cunku wobec kobiet I starszych me!ten sam panuje w nich zaduch, ta sama czyzn.
"Młodzieńcy' 'nie (Jają spokoju bdciętka atmosfera, wobec której bezradne
neJ
przechodzącej kobiecie!
są nieliczne, anemiczne (łrzewka i krzef
Jak
widzimy więc z przyto~zonego
'(WY, na które nalotoDo clętkl obowią
zek stworzenia jakieJś oaz)' 'W śród pię· powyżej obrazu, park Sienkiewicza nie
może być terenem rzeczywistego odpotrzących sIę kamlenlc I fa~ryk.
tJe§li więc łodzianin, kt6:egc i10 O- czynku dla łaknącego SJ)OkoJu ł ldzlanlna
Pozostają więc parki, z':aldujące się
~ów pchnęła nie cbę~ usłyszenia
muzyki lub spotycla kolacji, ale pragnie- dalej od centrnm miasta.'
~ eśU ktoś zdobędzie się na ł()t }jy tło
nie wypoczynku wśród innej atmosfery,
czyć
się w przepełnionym tramw"';u I
znaldzle •. .. ła1dm .,ogródku"l ~6·v,,·
~

I •

.............
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ogródki, parki i aleje.

-

mogą pozwolić

szczęśliwie wreszcie zeń wysiaaa, zna}dzie, naprzyklad w parku PoniatowskIego, Większy spokój, niż gdzieindziej, Cale szczęście bowiem tkwi w tem, że
park ten jest duży!
Ta sama bowiem "młodzież", ,urzę
duje" również i tutaj, jednakże wobec
wielkości parku można w nim znaleźć
zakątki, w których łodzianin moi,; nie·
co odetchnąć.
Jednakże uprzedzamy wszystkich ~
Nie chodźcie do parku w dni 5wią
teczne!
W takie (łni bowiem tłoczące SIę t1l
tłumy podrostków zabiorą kaMemu iluzję odpoczynku.
Zostawmy więc w spokoju ouki i wyjdźmy na nasze ulice.
Przechadzanie się po Piotrkowskiej
a głównie od ro~ 6-go Sierpnia do Nawrot, połączone jest z takiemi trudnościami,
iż w godzinach wieczornych
przy braku nadzwyczajnej zwinnośd
staje się zupełnie niemożliwe.
Snujące się tlumy, wśród których
znów przeważa wrzaskliwa "młodzież".
zniewalają człowieka do nadzwyczaj Pl)
wolnego poruszania się i deptania po
czyichś nogach.
O sobie zapomina się canCG'\\ icie. Dum kieruje Jednostką, nadaje ;cj szyb-

kość,

a

sobie

często płynące

się Jednostką

fale ludzi dzieła
w ten sposób, li Jedna 1

nich bierze jedną część, pozostawiając
resztę drugiej falH
Rezygnując z takiego spaceru wyru·
szamy na boczne ulice, znajdujące sI..
tuż przy śródmieściu.
Tu znów rzuca się nam w oczy cha..
rak ter prowinCjonalny naszego grodu!
Zycie kamienic bowiem w pogod.lc.,
wieczorne godziny przenosi sIę z dusznych pokojów na ulicę!
Na chodnikach stoją krzesła, na któ·
rych spoczywają ludzie, rozlegają się
śpiewy, czasem organki lub harmoaja.
porozumiewają się z sobą głośno przeciwlegle strony ulic, a tłumy dzieci j
starszych gospodarując się na chod;!i ..
kach nie kłopoczą się nawet o zostawieniu miejsca dla przechodniów! Każ
dy czuje się tu swobodnie!
Boczne ulice bądźcobądź wlelkor.~ieJ
skiej Łodzi lpadabniają ją do PipidĆlwki,
która właśnie tak chyba wyg-Iąda w godzinach wieczornych. gdy wszyscy jej
obywatele kończą całodzienną prace!
Cóż więc ma czynić łodzianin pragnący spędzić wolny w wieczorny.:h 'odzinach czas?
Cóż daje mu wówczas nasza wieI'\< o
Dol •
miejska Łódź?

życia

Tristana
Bernarda.

Pewnego dnia Tristan Bernara wyobecności literatów na
temat zachowywania się w czasie wygłaszania prelekcji. Przemowę swą Ber
nard zakończyl następującemi slowami :
- Przedewszystkiem jednak nie wolno zapomnieć o jednej rzeczy. Po skoń
czonym referacie należy się ukłonić i
Fotografie nasze
cichuteńko na palcach zejść z estrady.
- Dlaczego na palcach? - dziwili

dosil odczyt w

przedstawiają

nam węzłową
mocne liny stalowe

$ię słuchacze.
- Ażeby nie obudzić

nikogo z publi
ezności.
M
Tristan Bernard ~owiada następułącą scenkę z własnego przeżycia:
Jakaś' stara kobieta przychodzi do
komisarjatu i pokazuje dokwnent, z któ
rym nie wie co zrobić. Urzędnik każe
jej ten papier podpisać, lecz kobieta go
nie rozumie.
_ Tu niech pani zloży swój podpis...
_ objaśnia urzędnik.
;- Cale nazwisko?
_ Tak. imię i nazwisko...
_ Nazwisko panieńskie, czy też...
__ Nazwisko męża. Ma pani przecież

męża?

·
N

W

t~ki~

razie niech pani

~we panieńskie nazwiskO'.
- Jestem wdową....

po(lpisze

-- A więc nazwisko byłego męża.
- A imię też?
'- Jeszcze pani nie rozwnie ... :Jego
n~zwisko, a pani imię!
- Już wiem, już wiem ... Niech się
pan nie gniewa ... Ale w jakim porządku
to napisać, najpierw imię czy nazwisko?
- Tak, jak pani pOGpisywata akt
slubu ...
- Ale myśmy nie robili aktu ślubHe
go ... Nie braliśmy wcale ślubu...
- To mnie nie obchodzi... Trzeba
było
odrazu tak powiedzieć ... Więc
niech pani podpisze swe panieńskie nazwisko..

M·Igaw k-I

Kradz·.e Z·

kolei g6rsklej.
szyn.

sądowe.

Z

Stoimy na przełomie postępu niemal
w każdej dziedzinie spółczesnego życia.
Z krainy hypotez i mgł·awic przebija się duch ludzki z zawrotną szybkością ku realnej rzeczywistości.
Rozwój nauki oddał ludzkości niezmierzone usługi - szczególnie wiedza
lekarska skraca cierpienia chorym, ratuje od śmierci ofiary nieszczęśliwych
wypadków, dodając nam zdrowia i sil

"stację"

Rozciągnięte

spełnialą funkc'ę

d
·
rowla.

Ba! - doszliśmy już do tego, że 70letnia staruszka po operacji, dokonanej
przez dora Steinacha, wybiega na podwórze, zwołuje swe dawne koleżanki I
chce się z niemi zabawić w kolo lub w
piłkę.

Nieodzownym pomocnikiem lekarza
jest apteka.
"
Tam właŚCIWIe w dzień i w nocy
niestrudzeni farmaceuci fabrykują zdro-

w

powietrzlł

..,

różne płyny,

miażdżąc w moździerzu
proszki, preparując lekarstwa.
Aptekarz jest fabrykantem zdrowia.
nic więc dziwnego, że podobnie jak każ
dy fabrykant nie ma wiele czasu i ciągle jest zajęty.
Praca pochlania go do tego stopnia.
że nie wie, co się dzieje w jego fabryce;'
i pozwala złodziejowi skraść ze stot~
artykuły aptekarskie.
Na szczęście kradzież w porę za uważyli klijenci. złodzieja przytrzymanu
i oddano w ręce policji.
Sąd skazał Wiktora Kurę na 6 tw:o~
ni więzienia.
Juris.
•

I
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A

imię?

..

- Czterdzieści frd'1ków? Siadaj nau
- Tego pana to nie i-owinuv ubchoRozumie pani?
na moje miejsce, zawiozę pana za dwa- dz:: - 0d n owiada Bernard.
Tak, rozumiem ... Ale ja nie umiem dzieścia franków.
n1 - zeg,'l ?
przecież pisać ...
W drugiej klasie może żądać co
,,,,1
~**t
mu si; podoba. ale ni _ tutaj... Pan bę
**
Tristan Bernard siedzi w wagonie d_ łar"-aw sprawdzić jego bilet.
Tristan Bernard dał następującą defi pierwszei klasy i pali papierosa.
Po spr wdzeniu okazało sie rzeczynleję swego stosunku do służącego:
Jedyny pasażer w tym samym prze wi..icie. że pasażer mial bilet drugiej kla
- Różnica między panem, a sługą dziale zaczyna kasłać i ' nruczeć:
sy. wobec czego musia1 wysiąść z wapolega tylko na tern, że obydwaj palą te
To
jest
przedzia1
dla
niepalących. gonu i konduktor przeprosił ~ernarda
same cygara, za które płaCi jeden z Proszę nie palić!
- Ale skadżeś -Niedzial - pvtał 7.na
nich ...
..
- Nie mam zamiaru zastosować się jomy Bernarda - że on ma bilet dru~
*
do pańskich życzeń.
giej klasy?
Tristan Bernard spóźnił pewnego
- 'Vobec tego zawolam konduktora
- Prosta rzecz... Z kieszeni kamIdnia pociąg i chciał wynająć auto.
Proszp barc1zo.
zelki wystawał mu bilet, który miał ta.
'~T(zwany konduktor prosi Bernar- ki sam kolor. jak mój....
- Ile pan zażąda?
- 40 franków - odrzekł szofer.
da o zaprzestanie palenia..
Tłwn. BolskL.
Imię też.

I

I-
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ftanetlOn8 nDrowa~liła naflellOne~O. I

Filmowa przygoda pewnego młodzieńca, !I
który nie chciał się żenić.
l
Meksykański

fortel wzgardzonej kobiety poniósł
zupełne fiasco.

Zdarzało się Już dość często, że męż przyjazny i nawet poprosiła go, aby ze
czyzna uprowadzał kochaną przez si~ chciał odbyć z nią następnego dnia prze
bie pannę, aby złamać w ten sposób o- jażdżkę samochodem.
Arnoldo Curto nie mógł odrzucić tepór rodziców, ale zdarzyło się jednak
chyba, poraz pierwszy, że młoda pan- go zaproszenia i pojechał ze swoją nana usiłowała w ten niezwykły sposób rzeczoną, jej matką, bratem oraz innym
swoim krewnym przez rerrarę do Cozdobyć dla siebie męża.
Taki właśnie wypadek zaszedł nie- digoro, ~dzie mieszkał drugi brat Roaawno w Bolonji, jak informują dzienni- zalji Cotromano, z zawodu geometra.
Jakież zdumienie ogarnęło wiarołom
ki medjolaf1skie.
.
nego narzeczonego, gdy w domu swego
Przed rokiem mniej więcej, odbyły eks-szwagra
in spe dowiedział się, iż
się tam zaręczyny pomiędzy urzędni
jest
uznany
za
jeńca i kied mu oświad
kiem bankowym p. Arnoldo Curto, a czo::o, że dopóty
nie zostanie zwolnio~
panną RozaIją
Contromano. Wesele ny, Jopjki r.ie dotrzyma
łanego przedmiało się odbyć za trzy miesiące, ale
tem
s
.
.
~-:'I i nie uniew:-'ini cofnięcia zazostało odroczone wskutek
wypadku
ręczyn.
śmierci w rodzinie. Nowy termin ślubu
Jednak Arnoldo Curto trwał mocno
oznaczono na początek lipca.
w swem postanowieniu. Oświadczył on
Narzeczona od dłuższego już czasu stanowczo, że raczej woli być Jeńcem
~wrócila uwagę na uderzającą zmianę brata Rozalii przez parę dni, aniżeli jej
w postęp.owaniu swego narzeczonego. jeńcem przez całe życie.
Pewnego dnia zażądała ona od niego
Jego stanowczość została uwieńczo
wyjaśnień i Arnolda Curto oświadczył na sukcesem, tymczasem bowiem zanie
jej krótko i węzłowato, że już jej nie ko pokojona zniknięciem syna matti:a Ar.
cha i z nią się nie ożeni.
nolda enrto, zaalarmowała policię, któWzgardzona panna miała tyle przy- ra po upływie trzech dni wkroczyła do
tomności umysłu, że niczem nie data po domu geometry Cotromano i uwolniła
znać po sobie, jak głęboko odczula bru- młodego jeńca.
talne oświadczenie narzeczonego.
Bracia panny Rozalii i krewni odpoTak świetnie odegrała swoją rolę, że wiadać będą za ten niezwykly sposób
rozstała się z narzeczonym w sposób zdobywania męża przed sądem.
---:0::---

łnienia
najstarsza gazeta w Pekinie.

Po 1.500 lalach i
przestała wychodzić

ków z kulturą europejską. W począt
kach swych gazeta ta drukowana była
na żółtym jedwabiu. Wynalazcą druku
był cesarz Tin Kuang - Tsang, dzięki
któremu też dziennik został założony.
W 1800 r. z powodów politycznych nazwa gazety zmieniona została na "KingBoa".
\Vychodzito pismo pod tym tytułem
Pismo to przez 1500 lat wychodziło aż do 1912 r. poczem znowu nazwane zo
prawie bez przerwy, gdyż zostało tylko stalo Teking - Boa". Obecnie z powodu
na krótki czas zawieszone, kiedy na- zaburzeń politycznych najstarsza ta ga
czelny redaktor rozpoczął propagandę, zeta na świecie, po 1525-letnim istniemającą na celu zaznajomienie chińczy- niu przestara wychodzić.

Pierwsze wogóle gazety wychodzily
się Europie nie śnllo
o prasie, kiedy w "krainie smoka" dzien
nikarstwo na wysokim już stalo poziomie.
Jedną z najstarszych gazet byl dzien
nik "Peking Bao", założony w 400 r. po
narodz. Chrystusa.

w Chinach. Jeszcze
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Powieść

sensacyjno· kroyminalna z

życia łódzkiego.

Wiewióra siedział w sw-ym gabine- do "teclmicznego" - głowa mnie coś
pochłonięty całkowicie pracą. P1'ze boli.
glądał najświeższe telefonogramy i de-,
Wło"ył kapebsz i palto.
pesze.
Nagle rozległo się pukanie do drzwi.
-Ogórki, same ogórki- rzekł do I - Proszę - rzekł Wiewióra,
W szedł chłopiec.
technicznego reda.kt.ora, który siedział
w fotelu przy biwr.ku i przeglądał zagra
- Jaki.ś pan chce się z.obaczyć z
nicme pisma.
panem red,ktc!'em.
_ Nietylko u nas _ odparł ten, nie
- Niech przyjdzie jutro w godzinach
odrywając głowy z nad gazety.
redakcyjnych. Teraz nie przyjmuję.
Zagranica przeżywa obecnie także se
- Powiedziałem tak temu panu, ale
mówi,
te ma bardzo \vażny interes.
'ton ogór k owy...
M
aże rzeczywiście coś W3.Ż rl':!go
- Mała pociecha dla mnie - uśm:e- pomyślał Wiewióra i rzekł do chłopc~ął się blado Wiewióra,
ca _ Poproś.
Zadzwonił na c;hłopca. Zjawił się po
Zdjął palto i usiadł przy biurku.
chwili W drzwiach. Całą twarz miał uPo chwili wSL.edł dn "..,binetu wysomorusaną farbą drukarską.
ki, ·barczysty mężczyzna z włosami moc
- Zanieś depeszę na maszynki - no przygladzor..emi i ukłonił się nisko
tzekł doń Wiewióra, wręczając mu pli- \'V:,..· ·wórzc.
kę papierów.
Wiewióra wskazał mu ręką krzesło
Chłopiec miknął za d<rzwiami.
Przybysz u3iadł mocno zElumbarasoWiewióra 3pojrzał na zegarek. Do- wany i nr."7·} r .=,,('1.o·n;e c~!~1.,ć się
chodziła już dziesiąta.
wokolo. Był b:udzo zmieszany. W;ewió- Pójdę się trochę pr:wjść - rzekł ra -pozn:tł odrazu. że ma do czynbni"
cle,

Chore dzieci w szpiblach londyfiskich przySłuchują się clekawł~
baieczkom, kt6re płyną obficie z olbrzymiej tuby radia.

Czworonożny tenor opery
londyńskiej.
Jest nim buldog śpiewaczki nowojorskiej - Rex.
Jego' łódzcy

koledzy

nie

są

zupełnie muzykalni i zajmują się

zupełnie czemś
Sensacją Londynu w tegorocznym
sezonie słynnej opery Couventgarden
nie jest bynajmniej jedna z primadon
światowej sławy, ani też tenor ludzki,
lecz - czworonożny.
Znana śpiewaczka nowojorska pani
Retberg, występująca obecnie w Couventgarden przywiozła ze sobą psa swe
go, buldoga, który - śpiewa tenorem.
Muzykalność
jego jest dziedziczna,
gdyż już jego matka znana była w Nowym Jorku ze swych zdolności muzykalnych. Rex - tak nazywa się czworonożny tenor od wczesnej młodości
zdradzał nadzwyczajne zamiłowanie do
1nyzyki Kiedy pani jego zasiadała do for
tepianu. by studjować swoje part je operowe, Rex układał się pod fortepianem
i przysłuchiwał się uważnie .
Pewnego dnia zaś ku niemalemu zdu
mieniu śpiewaC2ki - "zaśpiewał" najwyraźniej początek jednej z jej t. zw.
solfeggji. Odtąd "glos" jego rozwijał się
coraz piękniej, a dziś umie on śpiewać

z mieszkańcem jak1egoś przedmieścia,
który i pil'Zyszedłszy z pewną sprawą do
redakcji, zupełnie się zahukał i nie wie
cd czego zacząć.
\X'iewi6ra przyszedł mu z pomocą.
- Czem mogę panu służyć - rzekł
bardzo uprzejmie, częstując gościa papie
rosem.
Ten przedewszySJtkiem wyjął ootroż
nie z papierośnicy papierosa i, bąknąw
szy niewiadomo dlaczego "przepraszam'
poczęstował WieW16rę ogniem.
Poczem wyjął z kieszeni gazetę.
- Ot, widzi pan redaktor, tu gdzie
jest zakr~ślon.e czerwonym ołówkiem!
jest wya.~ukowany o mnie "artykuł", że
z.ahiłem w szynku Kimelowej "ślepego
Janka .. •.
Ja tego nie czytałem, bo nie umiem,
ale mi to przeczytał syn piekarza, który mieszka w tym domu, co i ja... Ale
ja t~go Janka nie zabiłem, ino Józek ...
Areszfov.tali mnie - to prawda i przesie
działem ki:ka dni w areszcie ... Bo uważa pan redaktor, ja się ze ,Ślepym Jankiiem" biłem, a ten Józek, pSlawiara.
dżgnął go n.·::ż~m w bok. Myś eli, że ja
to zrobiłem i wzięli mnie na policję .
A tam to ja im mówię: nie zabiłem Janka i ni ogo jeszcze. póki żyję, Kraść
to krac]lem, mówię otwarcie i się z tern
niz kryję.
Ale nikt nic ma do mnie żadnych
pretersjj o to, h om wszystko uczciwie
od . _dział. Al~ cdowieka jeszcze na sumieniu n;:; mam i r.1ieć r.b b~d~.
Te-al, mówię, żyję jl!Ż od rohu uczci\" ń )f.:l.C tię przy noszcnit: węgla i si~
niedLIgo ożenię. Tego Jar..ka to zabił
J:'zck, ale czmvclmął. Tak ja im y, szy-

innem.

dwie pieśni. Naturalnie, 'że nie można do
głosu jego przykładać miar ludzkich.
Ale jak na - psa, "śpiew" Rexa jest

rzeczywiście zdumiewający.

Nogi
Naleią

wartości 30.000
łów sterlingów.

fun-

one do tancerki rosyJskie)

Tancerka rosyjska Hemcinowa. która obecnie zaangażowana zostala do jednego z największych kabaretów w Lon
dynie, ubezpieczyła swe nogi na 30,000
funtów sterlingów. Agent towarzystwa
wystawy dla zbadania, czy ubezpieczenie nie jest za wysokie, oświadczył
swym zwierzchnikom iż są to najpię
kniejsze nogi w świecie i że można je
spokojnie na podaną sumę ubezpieczyć.
Tancerka zyskała reklamę, o która
.
jej chodziło.
stko na policji opowiadam. Siedziałem
kilka dni. a jak odszukali Józka i go
aresztowali, to on WSZ)1'Stko wyśpiewał.
Wtedy mnie puścili. I dlatego, prosiłbym
bardzo pana redaktora, żeby to wszystko wydrukował, bo nie chcę, żeby ludzie o mnie mówili, że jestem zbój j
bandyta.
Wyrecytował t,o wszystko jednym to
nem. Podczas całej tej jego przemowy
Wiewióra uśmiechał się lekko. Ten junak bałucki spodobał mu się od pierwszej chwili.
- Doskonały typ - myślał, obserwując go z uwagą jakbyś go z popowieści wyciął.

A gdy ten skończył Wiewióra rzekh
- Dobrze ... Wszystko będzie załat
wione ... Tylko zostaw mi pan swój adres, bo muszę jeszcze sprawdzić na policji.
- Felek Rózga, Kielma nr. -.
Wiewióra zanotował na skrawku pa
pieru.
Felek wstał, ukłonił się nisko i wyszedł.

Po jego odejściu Wiewióra pogrążył
mys12ch.
- T en bahtciarz odszuka mi Giovannę - rzekł niemal głośno do siebie, nie
zda.jąc sobie nawet sprawy z tego, skąd
mu ta myf.! przyszła do g1oWY.
Schował do kieszeni adres F ellw i,
włoży'wszy palt;:" wyszedł z redakcji.
- J.::slem tego więcej niż pewny. O.
ni mają 519ryt n;ebyw:dv i w('ch psa policyiro.'·-, .. Dobrze że się z nim zc~kną
lem, bo ello;>. wic1"ć nie W ciem'~ bi.
ty, choć zl\pcłny analfabeta.
W szedł do cukierni na herbatę.
się w

EXPRESS WIECZORNY

TOR ADO -

to nie deszcz ulewny, nie cyklon, nie
huragan, nie taJfun!

TORNADO TORNADO TORNADO -

to potwornie rozpętany iywloł, niszczący
ogromem swej pot~gi wszystko tYlacB nie1ylące,
to obraz, który techniką filmową przewszystko co dotąd się widziało.

ścignął

dramat dwojga zakochanych osób prze
których szczerze wzruszają widza

życia

-

~lif loral o!tatnif

-

•
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reba widzieć, "
a y zrozumieć!! •••

jemnicze samobójstwo 17-1. chło ca

Stalowe ostrze brzytwy przecięło pasmo jego życia.
Młodszy

małoletniego

brat

samobójcy ujrzał przez okno
się we krwi.

zwłoki nurzające

o I E Ł D Y.
PIERWSZE NOTOWANIA WARSZ.
Nowy Jork 5,17
Londyn 25,28
Paryż
24,43
DRUGIE NOTOWANIA WARSZ.
Dolar 5,21 i trzy czwarte
Tendencja dla dolara mocru..

Kra.ńce naszego miasta poruszone
Był ostatnio przygnębiony. Stara- musiało spaŚĆ na nasze głowy, - potostały wczoraj ponurą wieścią o krwa łam się T ... eto w jakikolwIek spos6b u- wtarza ciągle ojcIec samob61l:Y.
wej targedji życiowej, jaka rozegrała przyjemnić mu czas.
Opuszczając miejsce krwawej tajem-

się

w

małym

drewnianym domku przy

uJ. Ceglanej nr. 6, na Batutach.
Czeladnik krawiecki
17-letni Saul Rozenwaser popełnD
straszne samobójstwo.
Stalowym ostrzem brzytwy
poderżnął sobie gardło.
Natychmiast po otrzymaniu wiaoomości udał się na miejsce spółpracownik "Expressu", który zebrał garść
szczegółów, dotyczących tej przeimuFlcej grozą tragedji.
Na pierwszem piętrze wyżej wspomnianego domu mieszka wraz z rodziną
niezamożny:
tkacz Henoch Rozenwas er.
Wąskie, arewniane schody prowaazą do ciemnego prz;edsionka, skąd
drzwi na prawo wiodą do jasnej obszer
nej izby, w której zamieszkuje rodzina
tkacza.'
Tuż orzy wejściu' stoją 3 warsztaty
tkackie. W głębi, na krok odsunięte od
okna, znajdują się dwa lóżka.
W samym kącie, z głową opuszczoną w dół,
w kałuży krwI, siedzi skulony trup
denata.
Obok leży narzędzie śmierci - brzytwa, przewiązana sznurkiem pomiędzy
ostrzem, a klingą.
·
Ze ściany spływa leszcze ciemna
((rew.

Łóżko, stojące
całkowicie krwią

obok, zbryzgane jest
nieletniego samob6j-

cy.
Dociekamy przyczyny rozpaczliwe-

c;o kroku mlodeg-o chłopca i okoliczności, w jakich samobójstwa dokona t

M.atka samobójcy,

zalewając się łza-

mi opowiada:

Syn mój jedyny i najdroższy byt
chłopcem nadzwyczaj spokojnym. Wol11Y czas od pracy spędzał na czytaniu
książek i gazet. A czasu wolnego, w 0~tatnlch czasach miał, niestety dużo,
stracił bowiem przed kUku tygodniami
-

posadę.

Pracował

w charakterze czeladnika
(crawieckiego u Wolfa Szpigla przy ul.
I Towomiejskiei 22.
Czytał więc po całych dniach, a Wy
tho~zit i (h'11ie przed wieczorem, szuka

M~ ślałam, że na zły humor jego
wptywa brak obuwia. Za ostatni więc
grosz kupiłam mu w ubiegły piątek parę bucików i ptaszC6 gumowy.
Wc-L;oraj najspokojniej zjadł obiad,
wypił herbatę i zaczął czytać.
Miałam coś do załatwienia na mieście.
więc wyszłam. Męża, ani dzieci nie było w C:Jmu. Saul pozostal sam.
Około godz. 4-tej powróciłam do
dl/mu. Drzwi do mieszkania zastałam

nicy spotykamy krawca Szpigla. by{ego
chlebodawcę zmart~go.
Wdajemy się z nim w rozmowę.
- Saul pracował u mnie 3 lata, a

ostatnio z powodu braku zamówień nit
mogłem mu płacić. przeto kilka tygodni
temu zmuszony byłem odprawić go. Chłopiec bylnadzwyczaj spokojny i pracowity. Gdy siedział przy robocie, nic ~ ..l
wokół nie obchodziło.
Nie było roboty. którejby młody Saul
zamknięte.
chętnie nie wykonał.
Tknięta złem przeczuciem,
W ub. czwartek byt on u mnie f opozawołałam młodszego syna, który wraz wIadał. że ktoś mu przyrzekł pracę.
ze swym kolep'::t przystawił do okl1a
Siadział u mnie chwilkę. a potem po··
nasze-o mieszkania drabinę i począł szedł.
wspinać się do góry.
Widzła1em go niestety wtedy po raz
Ody doszedł do okna,
ostatni.
krzyknął przeraźliwie,
Przy trupie samobójcy ozuwa obec~
zachwiał się i omal że nie runął w a6ł ... nie policjant, aż do zejścia władz sądo·
Tu matka denata przerywa SWi3 0- wo-policyjnych.
powiadanie, zalewając się gorzkiemi

Największa

aktualna
sensacja New-Jorku
-

p. t.-

[urna MUR

lzamł.

Zwracamy się do jednej z sąsiadek,
TYSIAC BECZEK NAfTY W~l,E
której brat byl kolegą zm:trt~go.
CIAŁO W POWIETRZE.
- Około godz. 4-ei stn.szlcy krzyk
Londyn, 19 lipca.
roziległ się na podwórzu, "';yble{Mrny
Donoszą z Nowego Jorku. W porc;e
i ujrzeliśmy na drat~nie mtudJzego Rozenwaser~ Chlop:ec ten przeraźliwie Hoboken na fZece Hudson - tuJ. PiZ:"
Nowym Jorku - nastąpił wi :lki ,-"yruch
krzyczał:
nafty.
~aul zamordowl'ny!_
1000 beczek nafty wskutek nit'ostro;;WSZyscy Ild:tUśmy !!oię do mieszką.r:a Rozenwas\..r6w. Drz'~i pod narorem ności wyleCiało w po,," ietrze. Kilkasc~
ki~ku me.tczy~.l wywa ~ono i Uje .c!iśmy automobili znajdujący..;~ sie w norcie
prąd powietrza rozrzucJ iak kartki pa,
tam s~ra~7ny ~; dok.
R?:llf;łlśmy ~!ę na ratunek. Zal\rwa- pieru. Straty olbrzvmle.
wioll:; ",'alo chłopca ułożyliśrnv na -** W6&i
•
.at _ _
tó7.ku,
Dr. med.
Zawezwano pogotowie, lecz lt"karz
po przybyciu stwierdził już tylko zgoli.
Zbierając dalsze informacje, zapytuj~my ojca młodego denata, jaki iJrzypu- I jest najlepszym przyjacielem B Południowa Nr. 2:{
każdego człOWIeka.
s7czalnie był powód tak rozpac~llwego I
telef. 40-26.
kroku.
I
Wielki wybór dobrych kslatek I Specj alista ' choróh
skórnvch ' wene·
.- Sam nie mogę się domyśleć - od
poleca
I rycz;ych LeczenIe
powiada. Nie pracowałem już copraw- g
światłem (Lampa
da kilka miesięcy, lec.l warunki nasze
PrzYJkwarcowa)
materjalne były zupełnie znośne.
mUJe od 8 do 9.30r
od 4, f\ół do <I \\I
Mówiąc to stary Rozenwaser trzosie
w językach: polskim, trancus·1
się ze wzruszenia, a błyszczące krople
Dr. med.
klm. niemieckim ; rOSyjskIm I
łez powoli spływają po jego długiej cza!'
nej brodzie.
ALFREDA STRAUCHA. I
- Nie dość nam tej cIężkiej walki o I ul. Prez. NarutOWIcza 14.
byt, jeszcze takie straszne nieszczęście
Choroby skórne

w roli głównej-

-

~i[~ar~ Ialmao~e.

,_fflII__

a

WYPolyualnia K!iijlek

al.

.-

Co to jest

2 złote

I

L~rY~llł~ki
I

I

._.IIIIII ___r:al!!BtI
-

wynosi tylko

Mieszkania
1. 2, 3, 4. 5. 6 DOKoiowe stale

"

POSZUKUJE
"Biuro Ruch" P~~;rk~t

się

w owocarniach,
sklepach delikatesów.
handlach win,
i budkach z wodą

Posiauacze Rowerów!
sodową.

Wasze

Początek O godz. S-ej.

aama_,

IDOBRA KSIĄżKA I RA~

IAbonament miesięczny

dowiesz

ł:.odzi

Po raz .pierwszy w

stare

nie modne ramy
zamienia się na najnowsze podług francuskiego wzoru, przyj mu·
le wszelkie reperacje I złamania

•___C_ł6_w_,,_a_3_e...,_L_._T_a_le_r_,___

włosów. wenerycz·
ne I moczopłciowe
(leczenie światłem

Lampa kwarcowa
i promienlaJTi

Or. med.

KAHm~ t~~unów~ki

Gdańska 42
Specjalista chorór
.
DłuS(a
skórnych , wene·ChoJ'oby
sl·ćł'ne.
I ycznyclt , włOSÓ"
, weneryczne

Gabinet

!~OntR"ena

~wiatlo.(ec7nlcz\

ul.Piotrkowska '14Ą
ró~

PrzYJmuJe od 12-2
jo 2 . 5- ~

Ewanglelickie'

Tel. 29-45.
PrzYJmuJe: od g..:ł
i 6-8 Dla pań od·

Ogłoszen'a

dzielna poczekaima

drohne

od

5-łi 01)

"

Dr. med.

l~~J(l

Kupno

~-

I ;~r~ed

Na wypłatę'

Tame

Ił wygodnIe. Ach tE

deszcze Ale nc,' nii
Rontgena.
szkodZI KUp'-('
lawadzka N:. \
płaszcz gumo\' "
Telefon Nr. 25-38 Ceglelnłana 43
anf!ielski tyllrO J
Przyjmuje od 9-2 Cborobyskórne. ·1V.2
Leona nubS5ZKJna
i od 5-8
mynnellimoołciOWi' Kihtlsk\e~!o 4..
Dla pań od 4-5
Leczenie sztuczne.

Dr. med.

f. nmiewin
Andrzeja 11.

Choroby slIórne
i weneryczne,
godz
9 do

l dO

7

j

przyjęć od
11 j od b
pół

Panie

od,) do 7 wlecz

słońcem wyżyno

wem

PrzYJmuj t!
od 5- >.;

miedeńsktc·

fi cz:e

,aSl·

!§umow.o

damSki.. ' ffięskk
w w,plkim w'v!'t
ne oalta ni . polrJ. Pistelmao ",.

kowslIa "2'1.
ord do Sl'lrrcC.::r,;
fRzgows.ka
w dobrym
l (piwh.

51<\l1i,

nla.

730,

dzień
nożnej.

Wczorajszy
O bfitował

'klasę .

Niestety, zawody fe ogłoszono zbyl
a o zareklamowaniu ich zapom
niano zupełnie, wskutek czego odbyły
się one, przy dosłownie pustej widowni.
Winy za ten fakt nie ponosi zupełnie publiczność, która o zawodach nie wi ~
późn o,

działa.

Grubo

piłce

w niespodzianki i sensacyjne wyniki.

Aczkolwiek wczorajsze zawody w pił
kę nożną nie śCiągnęły, nawet mirlimalnej ilości widzów· niemniej jednak niektóre z nielicznych rozegranych wczoraj meczów przyniosły wprost sens~c:1j
ne wyniki.
T tak lekcewa~eni prawie T·lr.,ki.
którzy poza dobrym wynikiem z Ł.K~.
i T.K.S. w Toruniu w r. b. żadnego za.szczytu nie mogli sobie zaskarbIć, zała
twili się wczoraj w R.T.S. Widzew Padzwyczaj dziarsko w stosunku 6 :(1.
Do tych zawodów obie drużyny statl ę ły z licznymi rezerwowymi graczami
- jednak drużyna Turystów pokazała
swoje p otężne "ją." dzięki wspaniał-!i
grze ambitnemu narybkowi i obu braciom Kuhikom. z ktńrvch starszy. St Kp
bik pokazał na środku pomory wysokct

mylą sIę

kilkanaście

w

ci. którzy sądzą, że
rozlepionych na murach mia

sta afiszów są wystarczającą reklamą
a mylą się o.... ' choćby dlatego' że skroll1
ne afisze sportowe toną wprost bez najmniri<:7(Hrn znaczenia w powodzi innych reklam.
Drug-ą niemniejszą sensacją
sportową jest odniesione przez młodziutką drn
~v'lr
c:.. . . . Pi'""": ,"
;,...<::tn'"
f1~rl, :rn;T''i.''t:''"l'' ....

skowymi asami, w rozgrywkach o tak
zwany pUlar
1 Ł .O .Z.P .N.
I tu również podobnie, JaK w (Irużynie Turystów, zwyciężyła ambicja mlodych, mających przed sobą przyszlo~ć
graczy, którzy nie pozwolili się przez
z góry na nich patrzących, grającvcl1 !1;,~
dl b
a arw i nie dla sportu, lecz wiecej dla
popisu grających gwiazd zaskoczyć.
Naogóf "Szturm" robi w naszym
świecie sportowym, dlań mało pożytecz
ne, lecz mile dla swoich zwolennik'ów. a

•

Zawody 00 Z. ' L. A.
zdała świetnie

egzamin z lekkiej atletyki.

Równocześnie w Warszawie, Lwowie i Poznaniu doszły do skutku wielkie
zawody lekkoatletyczne. W Warszawie
i Lwowie mistrzostwa okręgowe, w Po
znaniu mistrzostwa młodzików. O ile
wyniki warszawskie są pierwszorzędnym wypadkiem w naszem życiU sportowem, przynoszą bowiem pobicie nie
mniej jak 5 rekordów polskich, a wyrównanie całego szeregu innych, o tyle
dwa pozostale zawody przynoszą inne
reflekSje: na temat upadku Lwowa w
lekkiej atletyce i wyrównania mierności
klasy w środowiskach poza warszawskich.
Zawody lwowskie i warszawskie pisze "Kurjer Sportowy" obejmowaly peł
ny program olimpijski f były wskutek
tego doskonałym wvktadnikiem sit środowiska. Warszawa zdała egzamin

konkurc-: "':Ii, a' J przyhliża się '.. tei
coraz bar(Iziej do europejskiej
rerw"'zej klasv.
Os:,\ga w ciągu }eClnycn zawodów
~ ... ,1'-; c; w kuli. 40 oc; w ~vsku,
170 w
sk(
. ~WV7: i T'iPTWC:7P H':<'iscc W 110
z plotkami, biJe w tern <lwa rekordy pol
skie, a do rekordu wzwyż zbliża sIę na
cm. W jesieni zapewne ustanowi rekord
polski w dziesięcioboju i jest w tej chwi
li w dziedzinie kuli i dysku naszym najlepszym reprezentantem. W rzutach ma
jedynego konkurenta w Szydlowskim.
~ekordsman Polski w rzucie oszcze·
pem zajmuje i na mistrzostwach warsz1wskich pierwsz(, miejsce. rzutem na
~ .1.41 m., poniżej swego własnego rekordu, w każdym razie znacznie lepiej
od re',:ordu polskieg-o z 1922 r. W dysku
jest drugi rzutem na 38.91 m., a więc
znacznie gorzej od Cejzika, gorzej nawet
swych wlasnych wyników.
Ale ostatecznie między przedwojen4
nym mistrzem Szydłowskim, a młodym
C ~i7,i:, • jest ostatecznie pewna różni
ca w: ku i mimo podziwi' Rodnej pracowitości i zapalu Szydlowskiego, nie na
leiy się jut może po nim spodziewać ta
kich ~ cwelacji, jak po młodym atlecie
Polonji.
D,.: . . ze inieJscx ~ rzutacll za]mulą~
vV~.siaK Polonja i Grunner - AZS.
Gn.:ner Jest od klku lat jedynym wsp6ł
zawodnikiem Szydłowskiego w oszczepie. I na tych zowodach zajął drugie,
rzutem na 4.0.78 m. tui k( to 50 m. granicy. ·V~-hk. to nowość tegoroczn:l. Drugi w kuli (10,55), trzeci w dysku (33,31)
jest narazie jednak najlepszy w skoku
w dal. gdzIe zajmuje pierwsze miejsce
skokiem na 6,41 m. W rzutach na razie
stoi ponad przeciętnym pozIomem ~ol
skim.
Exaequo rozstrzygnięto SKOK wzwy1..
Orunner . Cejzik, skoczyli no 170. (locho
dząc barc1zo blisko rekordu, trzeci Bielecki AZS 165. Poziom jednak w tej kon
kurencjl stoi od kilku lat
Biegi daly wyniki dOSKonałe, przeae
wszystkiem na długie dystanse. Pobicie
rekordów w dwu tak kapitalnych konn
ren ciach. Jak 5.000 i 10.000 m. Jest wypadkiem pierwszorzędnym. Czasy są do
bre, aczkolwiek nie nadzwyczajne:

Warszawa

c~wili

nadzwyczaj przykre dla swoich przeciwników niespodzianki. Zwycięstwo tej
młodej drużyny nad G.M.S.. przypusz- świetnie.
czatnym kandydatem na mistrza "od
Jeżeli jakikólwiek zapaleniec przy
puharu", przekreśliło temu ostatniemu puszczał, że jeszcze gdziekolwiek na
wszelkie rachuby, a wczorajszy rezul- prowincji kryją się jakieś nieznane gwia
zdy, to ostatecznie musiał po tych za":
tat 3:2, uzyskany z drużyną W.K.S., za- wodach przyznać, że z Warszawą dziś
siloną najcięższą artylerją piłkarską Ło- w lekkiej atletyce nikt u nas konkurodzi. jest dla "Szturmu" wprost wpania- wać nie może.
ty, pomimo, że w zdobyciu puhant nIe
I jeżeli mistrzostwa mIodzików W.
może on już nic zmienić.
O.Z.L. dały na dłuższe dystanse rezultaty nadzwyczajne J spowodowały
Mekką wędrówki naszych srortow- gdzieniegdzie głosy, że w tej dziedzinie
ców i niesportowców stał sIę wczoraj niema Warszawa reprezentantów. to po
plac sportowy w Jielenowie. gdzie T.n ostatnich rekordach na 5000 i 10000 m.
.. Sokół" urządził doroczny zlot wszyst- dyskusja w tej sprawie jest zamknięta.
kich gniazd Łodzi i okręgu. Podajuc
Przejdźmy do wyników. :.Tak już w
szczegóły tej imprezy sportowej na in- pierwszych sprawozdań wiadomo. pobi
to rekordy w kuli i dysku, w biegach
nem miejscu podkreślamy' że "Sokół" na 5000 i 10000 m. oraz w chodzie na
pornczywszy piekne z pożytecznem. t. j. 2000 m. Cztery pierwsze rekordy nalezdrowy sport z nadzwyczaj piękPcmi pe żą obecnie do Polonji. gdzie Cejzik. Łu
p sami. sprawil tym tłumom pub!iczno- kaszewicz i Szelestowski w rzutach I
~
kó
d
t t
d
długich dystansach są bezkonkurencyjci, t re wi ownię zape ni y . na zwy-. ni. \V rzutach dochodzi Jeszcze S~jdłoczaj milą niespodziankę.
wski AZS Warszawa. Cejzik poprawia
Fr. Romanek.
c;ie coraz bardziej i ia:ko wi 'lohoj~Y',:dec
Ji,,<;t n;"i-nl 1rn W p()l~re w tri chwili r"z

34 :27,6 i 16 :32. .

W chodzie pobito na 2.000 m. reKora
stary Wudkiewicza, Czarni, jeden z 0statnich filarów tego pięknego gmachu.
jakim bylo przed wojną lwo\\ska lekka
:ltleh ~a. Dziś, zestaw:ając ~ yniki ()sti'lt
n:ch mistrzostw LOZLA nasuwa się pcf/rostu uwaga o tern, że !epiei może, by
stare rekordy nie zakłócały btOl.dello
s;lU, W JakIm lwowska ld:ka atlclyka
, ,;ooczywa. O wvnikach lepiej i nIe wspc
~ mir:ać. stoją mieJsc·u"! &Iż'!J pozIomu
I

.

.

PO !Uh;~~kłch młodzik 1w.

Tennis.
TENNISOWE MISTRZOSTW A POLL
SKI.
Warszawa. 19 lipca
Zawoay o mistrzostwo Polski w tel'l
nisie odbędą się w końcu sierpnia na kor
tach W. L. T. K. w Warszawie.

Konie wyścigowe odbywają często bardzo skrupulatny trening.

DAVIS COUP.
Paryż. 19 lipca.
vVooec zwyclęstwa tennisowej dn~·
11V holcnder~l<icj n::-td ctrt1;i:vn~ fIlOi:.
rn spod-z·f',.,",~I1CgO zwycięstwa franell
'1U An{T!in
(francja prowad-zi :):1)
kO,."." . '
•
11
'''wa rozgryw]..a o pnhar n'wlC::' O',.,:
lzie się między Iiolandją i francja..

Boks.
COPRICH BIJE UlAYRA KNOCK.

AUTEM.

Nowv
~

Jork, 17 lipca.

Odbył się tutai 'mecz hGK<:er,ski o m!.
St1zosŁw o ~wiata p()mi~d7.v a~{>rv~a~l1:1ami Goprichem a Loayrem. lwyctęzył

. \~0prich knock-auŁem wobec t.a",~o ~

" a lewo:

l

prezydent norweskiego parlamentU wita P,mundsena po ieqo powrocie z podbiegunoVle~ s~~.ł
tła prawo: okręt "Sjoliv", na którym Amundsen przybył do o}c:.:yzny.
klej.

wyprawy.

tytuł

mistrza

śv.riata

'VI

wadze

-
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W roli głównej słynna z urody
polska gwiazda filmowa

.'

, . " ~r

'.

~."'"

dramat w 8 aktach.

He ena Makows

'"

fE .
-

,

.

-

-

i MILA SZCZERBI SKA
artystki .baletu opery warszawskiej w

tańcach

klasycznych i charakterystycznych

3)

E

I

popularny piosenkarz w najnowszym repertuarze kabaretowo-artystycznym.
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o godz. 6-eL
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